NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING SV LONGA’30
Maandag 11 november 2019 om 20.00 uur in de Treffer
1: Opening
• Om 20.02 uur opent de voorzitter (Vz) de vergadering en heet de
aanwezigen welkom.
• Er zijn 43 leden aanwezig tijdens de ALV (inclusief bestuur)
• Er is een bericht van verhindering ontvangen van Bas Knippenborg.
Vz deelt mede dat alleen verenigingsleden van Longa’30
gerechtigd zijn gebruik te maken van hun stemrecht in deze
vergadering.
2: Mededelingen
• Vz geeft aan dat Longa op 1-4-2020 haar 90-jarig jubileum hoopt te
vieren. Daar zal zeker aandacht voor zijn, wellicht tijdens het
Longaweekend van 2020 op 12, 13 en 14 juni., maar mogelijk ook
op een ander geschikt moment. Er is een commissie gevormd die
daar het voortouw in neemt. In deze commissie hebben zitting Theo
Hulshof, Marcel Mellink en Roy Baks.
• Samenwerking Longa ‘30 en Centrum in Beweging: is bekrachtigd
zoals op de site en in de media is gepubliceerd. Vz en John Domhof
hebben hieraan gewerkt. Het is in eerste instantie gericht op de
selectieteams, later wellicht ook voor andere teams. De
communicatielijnen rond de medische verzorging (SKB/artsen) zijn
korter geworden. Theo Leemreize vraagt naar de positie van Ruud
Elfrink in deze. Vz geeft aan dat hierin niets is gewijzigd. Spelers
kunnen zich gewoon blijven melden.
• Longaweekend is op 12,13 en 14 juni 2020.
• Vrijwilligerscommissie: Vz meldt dat de ingestelde
vrijwilligerscommissie goed werk heeft geleverd. Zij heeft haar
bevindingen in een rapportage gerapporteerd in de
bestuursvergadering van 4-11-2019. Belangrijkste bevindingen:
• Communicatie is de sleutel binnen de benadering en
waardering van vrijwilligers; Zij willen gekend en gehoord
worden.
• Waardering: moet gevoeld worden door de vrijwilligers.
• Werving en behoud van vrijwilligers vraagt veel en blijvend
aandacht.
Het bestuur doet het voorstel om de voorzitter van de
vrijwilligerscommissie, Joost te Loeke, mee te laten draaien in het
hoofdbestuur voor de periode van 1 jaar. Nog geen officiële
bestuursfunctie nu. Joost heeft te kennen gegeven dat hij daartoe

bereid is. Na 1 jaar kan dan vastgesteld worden of het wenselijk is
om permanent een bestuurslid met de portefeuille
vrijwilligerszaken in het hoofdbestuur op te nemen. Dat zal te zijner
tijd voorgelegd worden aan de ALV.
3: Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 3 december 2018.
• Theo Leemreize maakt hierbij de opmerking dat zijn opmerking
over de vrijwilligers niet gezegd kan zijn zoals dat is vastgelegd.
Hij bedoelde dat er te weinig waardering is voor de vrijwilligers
binnen Longa’30.
4: Verslagen bestuurscommissies:
• Seniorencommissie:
o John Domhof geeft een toelichting op de zaken die er spelen
binnen de seniorencommissie en een korte terugblik op het
seizoen 2018-2019.
o Even voorstellen
o Henk Plass
Ledenadministratie
o Robert Paul
Wedstrijdsecretaris
o Coen Boschker
Commissielid
o Joost Weijenborg
Commissielid
o Walter Oolthuis
Contributies
o John Domhof
Voorzitter
o Ontwikkelingen seizoen 2019-2020:
o Vacatures (trainers/leiders)
o Overeenkomst met Centrum in Beweging
o Aandachtspunten:
o Indeling trainingsschema
o Aandacht voor vrijwilligers
o Aandacht (opleiden) scheidsrechters
o Seizoen 2018-2019
o Longa 1 kampioen in de 1e klasse
o Longa 2 blijft in de hoofdklasse (2e plaats)
o Longa 3 blijft in de 2e klasse
o Longa 4 degradeert uit de 3e klasse
o Longa 7 kampioen
o Longa dames 1 blijft in de 2e klasse
o Jan Wichman toernooi in het Longaweekend; groot succes
o 1e plaats voor Longa 4
o Trainers Longa selecties:
Longa 1
Erik Zandstra
Longa 2
Ferhat Ozerdogan
Longa 3
Koen Marneth
Longa VR1
Vacant

o Longa senioren gestart met 12 seniorenelftallen en 1
damesteam
o Longa 35+ 1, Longa 45+ 1 + 2 en Longa dames 25+
o Jan Wichmantoernooi op zondag 14 juni 2020.
• Jeugdcommissie:

o Even voorstellen
o Ad Duyn
o André van Bronkhorst
o Antoinette Hommes
o Theo Leemreize
o Olga Doppen
o Ronald Elschot
o Jacqueline Piels
o Melissa Brinke

Wedstrijdcoördinator pupillen
Wedstrijdcoördinator junioren
Secretaris
Coördinator JO19/17/MO17
Coördinator
JO15//14/13/MO15/13
Coördinator
JO15/14/13/MO15/13
Coördinator
JO12/11/10/9/8/MO11//Pups
Coördinator
JO12/11/10/9/8/MO11//Pups
Coördinator G-voetbal
Voorzitter

o Johan van Zanten
o Roy Baks
o Ontwikkelingen 2019-2020:
o Techniektrainingen
o Donderdagmiddagtrainingen
o Stoppen diverse jeugdcoördinatoren
o Nieuwe vacatures
o Blijvende aandachtspunten:
o Kleedkamers
o Beschikbare veldcapaciteit op trainingsavonden
o Voldoende vrijwilligers (leiders, trainers, scheidsrechters)
o Aandacht voor vrijwilligers
o Seizoen 2019-2020
o Aantal JO19 teams: 4
o Aantal JO17 teams: 4
o Aantal JO15 teams: 3
o Aantal JO14 teams: 3
o Aantal JO13 teams: 3
o Aantal JO12 teams: 4
o Aantal JO11 teams: 4
o Aantal JO10 teams: 5
o Aantal JO9 teams: 5
o Aantal JO8 teams: 5

o

o

o

o

o Aantal MO17 teams: 2
o Aantal MO15 teams: 2
o Aantal MO13 teams: 1
o Aantal MO11 teams: 1
o Aantal G teams: 3
o Pups
Niveau prestatieteams
o JO19-1: 4e divisie
o JO17-1: 3e divisie
o JO15-1: 3e divisie
o JO14-1: Hoofdklasse
o JO13-1: Hoofdklasse
o JO12-1: Hoofdklasse
o JO11-1: Hoofdklasse
o JO10-1: Hoofdklasse
o JO9-1: 1e klasse
o JO8-1: Hoofdklasse
o MO17-1: 1e klasse
o MO15-1: 1e klasse
o MO13-1: 2e klasse
o MO11-1: 2e klasse
Plannen voor het komende jaar/jaren:
o Neerzetten organisatie Jeugdcommissie
o Opleiden trainers/ Train de trainer
o Speler/trainer/leider centraal
o Opzetten voetbalacademie
o Aandacht voor zowel prestatief als ook recreatief voetbal
o Aandacht vrijwilligers (leiders, trainers, scheidsrechters)
o VOG-verklaringen oppakken
Theo Wienholts vraagt naar de status van de Voetbalacademie
en de financiering daarvan. Roy Baks geeft aan dat dit nu nog in
de beginfase zit en dat de financiering van de academie extern
zal moeten geschieden; het gaat geen beroep doen op extra
financiële middelen vanuit de huidige begroting.
Jacqueline Piels vraagt of er ook met spelers wordt gesproken
over de plannen voor een voetbalacademie. Hoe kijkt de jeugd
hier tegenaan? Vz geeft aan dat Longa’30 zeker geen
“opgeblazen academie” nastreeft. Jacqueline Piels geeft aan
bang te zijn voor een nieuwe “elitegroep”. Vz geeft aan dat de
motivatie van de speler zelf het allerbelangrijkst is. J. Piels
merkt nog op dat naar haar mening de laagste teams juist de
beste trainers zouden moeten hebben. Die hebben het meest te
leren. Theo Leemreize vraagt om over de voetbalacademie goed

te communiceren. Marc Korthout vraagt of de academie Longaspecifiek wordt. Vz bevestigd dat het Longa-specifiek wordt
opgezet. Koen Marneth vraagt naar de doorstroming van de
jeugd naar de senioren. Roy Baks geeft aan dat dit vorig jaar niet
goed verlopen is en dat dit beter moet. Daar wordt nu al naar
gekeken. Theo Hulshof merkt nog op dat het afgelopen jaar de
intrinsieke motivatie bij een aantal jeugdspeler helemaal
ontbrak. Vz geeft aan voorstander te zijn van een trainersoverleg
waarin dergelijke zaken besproken kunnen worden. Theo
Hulshof merkt op dat er ooit een trainersoverleg is geweest maar
dat dit in vergetelheid is geraakt door agenderingsproblemen.
• Voetbaltechnische Commissie (VTC)
• Voorstellen VTC-leden Longa ’30
o Hoofd Opleiding & verantwoordelijk voor
BOVENBOUW Jeroen Stevens
o Sectorcoach & verantwoordelijk voor
ONDERBOUW Timo Kleinhesselink
o Sectorcoach & verantwoordelijk voor MEIDEN &
DAMES Anouk ter Bille
o Voorzitter VTC – verantwoordelijk voor aansturing
en bewaking van voetbaltechnische zaken binnen
Longa ’30 Theo Hulshof
• Hoofdpunten visie en beleid: Positief
o P: Plezier staat voorop, daar begint het mee
o O: Ontwikkelen van elke speler op zijn of haar
niveau
o S: Spelinzicht vinden wij een belangrijke eigenschap
voor een speler bij
Longa ‘30
o I: Interactief, de speler wordt aangespoord om mee te
denken en mee te doen (rol trainer)
o T: Talent moet door kunnen groeien en uitgedaagd
worden
o I: Initiatief, zowel van speler, begeleiding als club
verwachten we initiatief als het gaat om het spel,
het team en de organisatie
o E: Externe factoren, van ouders tot begeleiding is het
belangrijk om positief te stimuleren (Bijv. een
overstap naar een BVO)
o F: Flexibiliteit: dit verwachten we van spelers en
trainers - ontwikkelen staat voorop.

• Verslag Voetbal Technische Commissie
o Contract met VTON voor het gebruik van de
trainingsapp is met een jaar verlengd. App is handig
voor met name jeugdtrainers.
o Binnen de VTC is een, volgens de KNVB-richtlijnen
gecertificeerde, praktijkopleider aanwezig in de
persoon van Jeroen Stevens. Hij is officieel bevoegd
om TC3 cursisten op te leiden.
o Vervolg ‘TALENTENSCAN’.
Van de bovenmatig getalenteerde voetballers (leeftijd
O15 & ouder) worden nauwkeurig de
ontwikkelingen in kaart gebracht om ze nog gerichter
op te kunnen leiden.
o Intensievere contacten met Graafschap-college en
ROC Twente, eveneens om jeugdige trainers op te
leiden.
o Samenwerking met fysiotherapeuten van het CIB
wordt structureel in het kader van de
blessurepreventie en –behandeling binnen de
jeugdafdeling.
• Activiteiten VTC 2019-2020
o Regelmatig overleg met trainers en coördinatoren,
zowel bij pupillen, junioren als senioren.
o Vrijdag 29-11-2019 van 19.30-21.00 uur: 1e
trainersavond Train de trainer. Nadere info volgt via
website en sociale media.
o 2e trainersavond plannen we in het voorjaar. Longa
‘30 dan 90 jaar!
o Ondersteunen donderdagmiddagtrainingen onder
leiding van Ruud van Dongen in samenwerking met
het Graafschap College.
o Ondersteunen techniektrainingen op vrijdagmiddag
voor O10, O11 en O12 onder leiding van Remco van
Leeuwen. Roy Baks merkt op dat de
vrijdagmiddagtrainingen ook toegankelijk zijn voor
de lagere teams.
• Speerpunten voor seizoen 2019-2020
o Extra ondersteuning voor trainers O11, O12, O13 en
O14.
o Ondersteunen en opwaarderen meiden- en damestak.

• Verslag Commissie Communicatie en PR

o Voetbalkrant Oost Gelre
o Wedstrijdposters, wedstrijdprogramma’s,
aankondigingen Elna
o Jaarboek met alle teamfoto’s, komt eind november
uit.
o 90-jarig jubileum Longa ‘30
o Bijhouden Longa-site, Facebook en Twitter
o Structureel verbeteren Longa-site op basis van
format KNVB
o Redactionele stukken in Elna, De Gelderlander en
andere media
o Ondersteuning bij Longaweekend en andere
evenementen
o Commissie is nog op zoek naar uitbreiding van de
commissie (vacature)
• Marcel Eekleder vraagt naar de status van het jaarboek in
vergelijking met de vroegere presentatiegids. Tim Hulshof geeft
aan dat de presentatiegids alle actieve leden zijn opgenomen. In de
presentatiegids was maar ruimte voor een of enkele teams.
• Theo Leemreize geeft aan dat gemelde vacatures op de site snel
“wegzakken”. Hij vraagt of er een link “vacatures” op de site kan
komen. Tim Hulshof geeft aan dit een goed idee te vinden en hier
naar gaat kijken.
• Theo Leemreize merkt op en maakt complimenten voor de opzet
van de fotosessies.
• Vraag NN: Longa app wordt aan gewerkt.
• Verslag Commissie Activiteiten
• Kaartavond 27 december 2019 (1x per jaar)
• Nieuwjaarsreceptie op 12 januari 2020 met Rad van Fortuin
• Longa-weekend op 12, 13 en 14 juni 2020
• Juiste actie op touw gaan zetten om geld te genereren!
• Theo Lurvink merkt op dat de combinatie Longaweekend en
vrijwilligers niet echt passend is. Vz merkt op dat dit
vraagstuk de aandacht heeft van de vrijwilligerscommissie.

5: Beleidsplan Longa’30
Vz geeft een korte toelichting op het beleidsplan.
o
Discussie zaterdag/zondag voetbal. Hierin volgt Longa’30
de lijn van de KNVB. Longa’30 is niet content met de gang
van zaken rond de overstap van zondag- naar zaterdagvoetbal.
Ook wordt gedacht over “Weekendvoetbal”. Het
zaterdagvoetbal lijkt in deze discussie “de baas te zijn”.
o De vrijwilligerscommissie heeft vorm gekregen.
o Vz spreekt nogmaals uit dat Longa’30 heel blij is met de gang
van zaken rond de Businessclub en de Reservebank.
o De maatschappelijke ontwikkelingen rond roken, alcoholgebruik
en gezonde voeding worden gevolgd. Longa’30 zal hierbij niet
vooroplopen maar zal wel de ontwikkelingen volgen die de
KNVB hierin aangeeft.
• Michel Geerdink vraagt naar de gang van zaken rond het
aantrekken van spelers van extern. Vz geeft aan dat dit
uitgebreid is besproken binnen het bestuur. Vz geeft een
toelichting op de 80/20 regel. Longa’30 wil voornamelijk “eigen
spelers” in haar selecties opnemen. Vz geeft nogmaals
nadrukkelijk aan dat er bij Longa’30 geen spelers worden
betaald.
• Hans de Graaf geeft aan het vergezicht in het beleidsplan te
missen en vraagt of er ook een technisch beleidsplan onder het
algemene beleidsplan is opgesteld. Vz geeft aan dat dit een
vraagstuk is voor de VTC.

6: Voorstel invoering tuchtreglement
• Hans de Graaf merkt op dat artikel 4-10 onjuist is. Gaat
aangepast worden.
• Antoinette Hommes merkt pp dat de term
“vertrouwenscommissie” onjuist is. Longa’30 kent alleen
vertrouwenspersonen. Wordt aangepast.
• Theo Leemreize merkt op dat er elk weekend gescholden (en
andere voorvallen) wordt langs de lijn. Vz geeft aan dat dit niet
binnen een tuchtreglement te vangen is. Vz: beter om dit soort
zaken “langs het veld” op te lossen.
• De vergadering gaat akkoord met de invoering van het
tuchtreglement.

7: Toestemming opstalrecht warmwaterleiding Energiek Oost Gelre
B.V.
• Vz geeft een toelichting op het verzoek van Energiek Oost Gelre
BV. Statutair behoeft dit de toestemming van de ALV van
Longa’30. Marcel Eekelder (SAB) geeft de vergadering een
korte toelichting op de eigendomsverhoudingen zoals die
geregeld zijn rondom het sportpark van Longa’30. De
vergadering gaat akkoord met het voorstel tot verlening van
opstalrecht aan Energiek Oost Gelre BV.
8: Financieel verslag seizoen 2018-2019
• Penningmeester Erwin Holweg doet verslag van het financiële
reilen en zeilen van de vereniging over het afgelopen seizoen.
Opvallend is de daling van de entreegelden en de
kantineopbrengsten. Vooral het gemis van de wedstrijd tegen
RKZVC zoals in het voorgaande seizoen ligt hieraan ten
grondslag. De bijdrage van de Reservebank valt eenmalig wat
lager uit. De verder stijgende bijdragen van de Businessclub
leveren een positief effect aan het resultaat. Aan de kostenkant
valt op dat er weinig wijzigingen zijn t.o.v. het voorgaande
seizoen. De kosten van de kantine zijn lager vanwege minder
inkoop omdat er ook minder verkopen zijn geweest. De
jaarrekening sluit met een positief saldo van ruim € 5.500,
terwijl € 1.000 was begroot. Na de toelichting op de baten en
lasten geeft Erwin Holweg een toelichting op de balans. Vanuit
de vergadering komen geen vragen of opmerkingen.

9: Verslag kascommissie
• Op 22 oktober 2019 heeft de kascommissie, gevormd door
Albert Zondag en Olga Doppen, de boeken Longa’30 in bijzijn
van de penningmeester mogen inzien. Er zijn geen
bijzonderheden geconstateerd. De kascommissie heeft alles
mogen inzien waar ze om heeft gevraagd en alle vragen die er
waren zijn naar tevredenheid beantwoord door de
penningmeester. De kascommissie stelt voor decharge te
verlenen. De ALV gaat hiermee akkoord en verleent decharge
aan het bestuur.

10: Verkiezing leden van de kascommissie
• De huidige kascommissie wordt gevormd door Albert Zondag en
Olga Doppen. Olga Doppen is aftredend en niet herkiesbaar. Het
bestuur stelt voor om Dirk Pothof als lid van de kascommissie te
benoemen. Dirk Pothof geeft aan bereid te zijn zitting te nemen
in de kascommissie. De vergadering gaat akkoord met de
benoeming van Dirk Pothof als lid van de kascommissie.
11: Vaststelling begroting 2019-2020 en conceptbegroting 2020-2021
• De penningmeester presenteert namens het bestuur een voorstel
voor de begroting voor het seizoen 2019-2020 en
conceptbegroting 2020-2021. De begroting 2019-2020 sluit met
een klein positief resultaat van € 500. In de conceptbegroting
voor het seizoen 2020-2021 voorziet Longa’30 een negatief
resultaat van € 1.500. In de begroting van het lopende seizoen is
de teruggekeerde derby tegen RKZVC opgenomen, zowel de
entree als de kantineopbrengsten zijn begroot op circa € 5.000.
De bijdrage van de businessclub is op een gelijk niveau
geprognosticeerd. De begroting is volgens de penningmeester
voorzichtig opgesteld. Jacqueline Piels vraagt naar de
samenstelling van de teambijdragen voor de jeugdteams. Roy
Baks geeft hierop een korte toelichting. De vergadering gaat
akkoord met het begrotingsvoorstel.
12: Vaststelling contributies 2020-2021
• Het bestuur stelt voor de contributies voor het seizoen 20202021 te verhogen met 2%. De vergadering gaat akkoord met dit
voorstel.
13: Verkiezing bestuursleden
• Erwin Holweg is aftredend en herkiesbaar als bestuurslid van
Longa’30. Het bestuur stelt voor om Erwin Holweg voor een
nieuwe bestuurstermijn te benomen als bestuurslid van
Longa’30. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld bij het bestuur.
De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.

14: Mededelingen vanuit SJOL, SAB, Reservebank en Businessclub

• Marcel Eekelder geeft een korte toelichting op de zaken binnen
de Sjol en de SAB. Ondermeer over het Vitaal Sportpark, het
stimuleren vanuit de overheid om te bewegen. Aanleg van dit
Vitaal Sportpark zal plaatsvinden in mei 2021. Vz vraagt naar de
verlichting op het pannaveldje. De Stickers op de
kleedkamerdeuren worden vervangen. Fons Rouwhorst merkt op
dat het gebruik van materialen (met name de doelen) te wensen
overlaat. Eric Hummelink geeft een korte toelichting op de
cijfers van de Reservebank en de Businessclub.

15: Rondvraag
• Theo Leemreize vraagt naar lidmaatschap Longa’30/KNVB. In
de app blijkt is het lidmaatschap niet zichtbaar. Vz geeft aan:
vrijwilligers van Longa’30 moeten lid zijn van de KNVB en bij
voorkeur ook lid van Longa’30. Dit geeft ondermeer stemrecht
op de ALV van Longa’30.
• Verder wordt er geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
16: Sluiting
• De voorzitter dankt de aanwezige leden voor hun aanwezigheid
en sluit de vergadering.

